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حلظة املوت

سبحان الذي جعل لكل يشٍء انتهاًء
وللعمر انقضاًء
وللوجود فناًء

تبارك اهلل رب العاملني

ْكُم َوإَِلْيِه ُتْرَجُعوَن﴾ ٍء َهالٌِك إِلاَّ َوْجَهُه َلُه اْلُ ﴿ُكلُّ َشْ
وَن  ُه ُمالِقيُكْم ُثماَّ ُتَردُّ وَن ِمْنُه َفإِناَّ  ﴿ُقْل إِناَّ اْلَْوَت الاَِّذي َتِفرُّ

ُئُكْم بَِم ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن﴾  َهاَدِة َفُيَنبِّ إَِل َعاِلِ اْلَغْيِب َوالشاَّ
القبور  إىل  نودع  يوم  كل  يف  دائاًم  تذكروا  اهلل  عباد 
الشيوخ  نبكي  وقت  كل  ويف  واألصدقاء،  األحباب 
الرتاب  علينا  فيه  ال  يهُ يومًا  نتذكر  أن  لنا  فهل  والشباب 
كام أهلناه عليهم يف األمس، وتنقطع صلتنا بالدنيا وكأهنا 
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طيف خيال أو أوهام رساب .
ساعة  نتذكر  أن  القدوس  امللك  عباد  يا  لنا  فهل 
االحتضار وخروج الروح من البدن واألوالد من حولنا 

يبكون والنساء تنوح ويكثر العويل، ويشتد األنني .
وأنت يا مسكني ويا ضعيف عىل فراش املوت ممدود، 
يناديك  ينظرون،  وجهك  إىل  وأوالدك  زوجتك  ترى 

ولدك بصوٍت يقطع رشايني القلوب :
أبتي إين بعدك مسكني! أبتي إين بعدك ذليل! وترصخ 
الزوجة: يا زوجي إل أين الرحيل وهل من عودة ؟ وهل 

سفرك طويل ؟! 
فتغرغر عينك بالدموع، وللموت رهبة وذلة وخشوع، 
الكالم،  منك  فيتعذر  النطق  وحتاول  اللسان  منك  ويلزم 
وتطلب اخلالص ولكن جاءت سكرة املوت باحلق ذلك 

ما كنت منه حتيد .
ويفارقك  بالرتاب  توارى  ساعة  املسكني  أيا  تذكر 
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قرب مظلم  عيناك يف  تدور   .. األوالد واألهل واألحباب 
تبقى  بل  جليسًا،  وال  أنيسًا  فيه  ترى  وال  الظالم،  حالك 

وحيدًا فريدًا ليس معك إال ما قدمت يداك . 
أال تفكر يا صاحبي يف املصري، وحتاسب نفسك قبل أن 

حياسبك القوي القدير.
من   وأحّد  الشعرة  من  أرفع  ممدودًا  الرصاط  تصور 
املحمود  العمل  صاحب  إال  بأمان  جيوزه  وال  احلسام 
أن  يظن  احلساب  مواقف  يف  العبد  حرية  ومن  املشكور، 
أعامله  عليه  عرضت  فإذا  جائز  األحوال  هذه  يف  الكذب 
فعلت هذا وال  ما عملت هذا وال  وقال:  أنكرها  السيئة 
باألشهاد وهم  فيؤتى   .. قلته  والقبح وال  املنكر  تكلمت 

املالئكة املقربون فيشهدون بام شهدوا .
أركم  ومل  أعرفكم  وال   !! يب  شأنكم  ما  العبد:  فيقول 
وتنطق  األصوات  ختفت  هنالك  تشهدون،  عيلَّ  فكيف 

اجلوارح بام عملت.
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فتقول: العني أنا نظرت ورأيت ...
جل تقول: وأنا إىل احلرام سعيت ... والرِّ

وكذلك الفرج يقول: أنا زنيت ...
فيقول العبد جلوارحه كيف تشهدون عيّل ؟ 

فتجيبه قائلة: أنطقنا اهلل الذي أنطق كل شء ..
 فاللهم نجنا من هذه األهوال واملحن . 

خذ مصحفك  أخي  وضعه عىل قلبك الرقيق كي حييى 
مواته .. كي جيعله قلبًا طاهرًا ال يتحرك إال هلل، وال ينبض 
إال باإليامن العميق بالقرآن، ليرسي فيه نور حممدملسو هيلع هللا ىلص ثم 
بيد احلائرين حتى  بعد ذلك يف أجواء احلياة فخذ  انطلق 
تقودهم إىل رياض اإلسالم، واىل رياض القرآن إىل دعوة 

حممد ملسو هيلع هللا ىلص .
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يا بني اأقم ال�شالة

�أبنائنا �لطالب �لأعز�ء:
هدانا اهلل مجيعًا إىل أحسن العمل وخري املصري، إن أشد 
ما يكون عىل األعداء وقعًا متسك األمة مجاعات وأفرادًا 
بعقيدهتا واهلل تعاىل خلقنا لنتمسك بأوامره ونتجنب نواهيه 
أبناء عوائل مسلمة- وأحفاد أولئك السادة الكرام  –أنتم 
الذين فتحوا الدنيا ونرشوا احلضارة وعاشوا سادة يف كل 
بحسب  ويعتز  الرسالة  حيمل  خلف  خري  فكونوا  أرض. 

السلف الصالح إيامنًا وطاعًة وأخالقًا ورشفًا ... الخ .
أقام لنفسه حسبًا جديداً  **  وخري الناس ذو حسب قديم

وهي  “الصالة”  مرتبًة  وأعالها  األعامل  وأفضل 
العنوان الواضح إليامن املسلم وهي عامد الدين من أقامها 

فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين .
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حكمها يف �ل�شرع:
هي فريضة من أعظم الفرائض عىل كل مسلم ومسلمة 
واإلمجاع  والسنة  بالكتاب  ثابتة  وهي  لتاركها  عذر  وال 
فال  اإلنسان  يعمل  ومهام  الدين  رضورات  من  وهي 

يعوض عنها .
حكم تاركها:

وأثمه  مذنب  فاسق  هبا  معرتفًا  وإمهااًل  كساًل  تاركها 
أعظم من أثم الزنا واخلمر وغريه، ويف كفره اختالف بني 
العلامء اإلعالم ولكل سند ودليل . ومنكرها كافر مرتد 
باإلمجاع وال  يقبل منه عمل وليس هو من املسلمني يف أي 
﴿إن الصالة كانت عىل الؤمنني كتابًا موقوتًا﴾ )ال  وجه 

خري يف دين بال صالة(.
سن عالقتههُ بمجتمعِه من مل حيسن عالقتههُ بربِه؟  كيف حيهُ
لقي نفسههُ يف النار هل ننتظر منههُ معاونة عىل إطفاء  ومن يهُ
الطاعات  ورساج  اإليامن  عالمة  الصالة  الّناس،  حرائق 
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فيها  يقولون،  كام  املوحدين،  عرس  وهي  اليقني  ودليل 
أنواع كثرية من العبادات ولذلك استحق املصيل جنة فيها 
أنواع النعيم، وهي دعاء وشكر وقول وعمل وخضوع هلل 
وعزة للعبد .. حني يموت شخص يقول الناس عنه: أنعم 

وأكرم به )مصيل، صائم، صالح، تقي … الخ( .
تارك  )مقامر،  به  أنعم  يقولون  ما  يومًا  سمعنا  وما 

الصالة، فاسق …الخ( .
فمن شهد الناس له باخلري ،له مكانة عند اهلل ومن شهد 
الصالة طهارة  ويف  بالنار،  مكانة  فله  بالرش،  عليه  الناس 
واألنف  والفم  األطراف  تنظيف  الوضوء  ويف  ونظافة، 

وهي مدخل امليكروبات ومواطن األدران .
والركوع  الوقوف  يف  جسامنية  رياضة  الصالة  ويف 
والسجود والقيام، وهذه احلركات تشمل مجيع عضالت 
حركة  من  تزيد  وكذلك  دومًا،  فتنشطها  اجلسم  وأعضاء 
وهي  واتزان  هبدوء  والرئة  والقلب  الدموية  الدورة 
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كذلك طمأنينة وثقة ويقني وقوة معنوية ونظام وتناسق 
ولو  سواء  الصالة  يف  األفراد  أن  ترى  أال  ومساواة.. 

اختلفت املراتب والرتب ؟؟ 
وإليك  الفزع  عند  والثبات  اجلأش  رباطة  عىل  م  علِّ وتهُ

هذه احلادثة الباهرة .
يقول:  إنكليزي،  كاتب  وهو  )كوليم(  األستاذ  قال 
الباخرة  وصارت  عارمة  عاصفة  فهبَّت  باخرة  يف  كنت 
تتاموج  ويستغيثون،  يرصخون  الناس  واضطرب  كالتبنة 
وجوههم من شدة الفزع ومن خالل هذا املنظر الرهيب 
واخلوف واهللع رأيت مجاعة يف مالبسهم البيضاء يقفون 
صفًا .. صفًا ويتحركون حركات مل أعهدها من ذي قبل، 
من  دنوت  الغرق  من  وسلمنا  العاصفة  هدأت  وحني 
كنا  فقالوا  اخلوف  ساعات  عملهم  عن  وسألتهم  هؤالء 
نصيل هلل الذي بيده املوت واحلياة، قلت أومل ختافون مثلنا: 
قالوا قلوبنا مطمئنة بأن اهلل يفعل ما يشاء وال راد ملا يريد، 
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ونحن نلجأ إليه بالصالة والطاعة فنطمئن وال نخاف مما 
هو واقع ال حمالة، أما بعد حني: قال: قلت وما هو دينكم 
حل  أينام  لإلسالم  يدعو  وأخذ  وأسلم  اإلسالم  قالوا: 

وارحتل، وهكذا يفعل اإليامن .
�أبنائنا �لطالب �لأعز�ء:

أمجل  وما  الصالة  يف  صفوفكم  يف  مجعكم  أحىل  ما 
الصالة  يف  تنتظمون  حني  وشبابكم  وهندامكم  أناقتكم 
هذه  حرير،  سلك  يف  اجلميلة  القالدة  خرزات  انتظام 
الذكرى  وإن  لذكرى  وإهنا  باحلق  ونداء  باخلري  نصيحة 

تنفع املؤمنني .
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اال�شتعفاف ... اال�شتعفاف
يا �شباب

رحاب  يف  يوم  ذات  شاب  استوقفني  األستاذ:  قال 
اجلامعة وشكى يل يف اللتياع وأمل أن نفسه تنازعه عىل الرش 
عليها  والتغلب  زمامها،  امتالك  عىل  يقوى  يكاد  ال  وأنه 

وأن حياة اجلامعة تزيد من رضاوة نفسه .
من  هبا  يتخلص  سبيل  إل  أهديه  أن  الشاب  وناشدين 

عذاب نفسه .
الذين  والرجاء  اإللتياع  هذا  إىل  أرأيت  له:  فقلت 
نفسها  الشكوى  هذه  أعرض   ، عيلَّ شكواك  هبام  تعرض 

بمزيد من اإللتياع عىل ربك سبحانه وتعاىل. 
وناجِه وترّضْع إليه يف ساعة، ليس بينك وبينه فيها أحد 
واسأله أن يمنحك التوفيق والقوة، فإنك إن فعلت ذلك 
وكررت مرارًا استجاب اهلل دعائك وحقق لك التخلص 
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من عذاب نفسك بأيرس سبيل .
 ُ ِذيَن ل َيُِدوَن نَِكاحًا َحتاَّى ُيْغنَِيُهُم اهللاَّ ﴿َوْلَيْسَتْعِفِف الاَّ

ِمْن َفْضِلِه﴾ )النور:33( .
استطاع  من  الشباِب  معرَش  ))يا  الرسولملسو هيلع هللا ىلص:  وقال 
للفرج  وأحَصن  للبرص  أغض  فإنه  فليتزوج  الباءة  منُكم 
]رواه  وجاء((  له  فإنه  بالصوِم  فعليه  يستطع  ل  ومن 

البخاري ومسلم[ .
عىل  أَض  فتنة  بعدي  تركُت  ))ما  الرسولملسو هيلع هللا ىلص:  وقال 

الرجاِل من النساِء(( ]رواه البخاري ومسلم[ .
اهلل  وان  َخرِضة  حلوة  الدنيا  ))إن  الرسولملسو هيلع هللا ىلص:  وقال 
واتقوا  الدنيا  فاتقوا  تفعلون  ماذا  فينظر  فيها  مستخلفكم 
النساء فإن أول فتنة بني ارسائيل كانت يف النساء(( ]رواه 

مسلم[ .
وقال الرسولملسو هيلع هللا ىلص: ))من َوقاههُ اهلل رَش ما بنَي حلَييه ورش ما 

بني رجليِه دخَل اجلنة(( ]رواه الرتمذي صحيح[.
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ق�شة عجيبة وثبات كاجلبال 

* وإليك هذه القصة لتأخذ منها العربة والعظة :
عندنا  كان  قال:  أبيه  عن  العابد  سعيد  بن  أمحد  عن 
بالكوفة شاب متعبد الزم املسجد اجلامع ال يكاد يفارقه 
السمت  وحسن  القامة  وحسن  الوجه  حسن  وكان 
وطال  به  فشغفت  وعقل  مجال  ذات  امرأة  إليه  فنظرت 

عليها ذلك..
ثم  هبا  أكلمك  كلامت  مني  اسمع  فتى  يا  له:  فقالت 
اعمل ما شئت فمىض ومل يكلمها ثم وقفت له بعد ذلك 

عىل طريقه وهو يريد منزله ..
فقالت له: يا فتى اسمع مني كلامت أكلمك هبا فأطرق 

مليًا ..
وقال هلا: هذا موقف هتمة وأنا أكره أن أكون للتهمة 
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موضعًا..
 فقالت له: واهلل ما وقفت موقفي هذا جهالة مني بأمرك 
ّباد إىل مثل هذا مني والذي  ولكن معاذ اهلل أن يتشوف العهُ
محلني عىل أن لقيتك يف مثل هذا األمر بنفيس ملعرفتي أن 
ّباد عىل  العهُ الناس كثري وأنتم معارش  القليل من هذا عند 
أن  لك  أقول  ما  ومجلة  يعيبها  يشء  أدنى  القوارير  مثال 

جوارحي كلها مشغولة بك فاهلل اهلل يف أمري وأمرك..
 قال: فمىض الشاب إىل منزله وأراد أن يصيل فلم يعقل 
كيف يصيل فأخذ قرطاسًا وكتب كتابًا ثم خرج من منزله 
وإذا باملرأة واقفة يف موضعها فألقى الكتاب إليها ورجع 

إىل منزله وكان فيه :
ِحيِم ِن الراَّ ْحَ ِ الراَّ بِْسِم اهللاَّ

العبد حلم  إذا عصاه  تعاىل  إن اهلل  املرأة:  أيتها  اعلمي 
فإذا عاد إىل املعصية مرة أخرى سرته فإذا لبس هلا مالبسها 
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الساموات  منها  تضيق  غضبة  لنفسه  تعاىل  اهلل  غضب 
يطيق  ذا  فمن  والدواب  والشجر  واجلبال  واألرض 

غضبه؟ 
فإن كان ما ذكرِت باطاًل فإين أذكرك يومًا تكون السامء  
كاملهل وتصري اجلبال كالعهن وجتثو األمم لصولة اجلبار 

العظيم .
فكيف  نفيس  إصالح  عن  ضعفتهُ  قد  واهلل  وإين 
عىل  أدلك  فإين  حقًا  ذكرت  ما  كان  وإن  غريي  بإصالح 
طبيب هدى، يداوي الكلوم املمرضة واألوجاع املرمضة 

ذلك اهلل رب العاملني .
فاقصديه بصدق املسألة فإين مشغول عنك بقوله تعاىل: 
َكاِظِمنَي  َناِجِر  اْلَ َلَدى  اْلُقُلوُب  إِِذ  اْلِزَفِة  َيْوَم  ﴿َوَأْنِذْرُهْم 
ْعنُيِ  اِلنَِي ِمْن َحِيٍم َول َشِفيٍع ُيَطاُع * َيْعَلُم َخائَِنَة اأْلَ َما لِلظاَّ

ُدوُر﴾ )غافر:19-18( . ِفي الصُّ َوَما ُتْ
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فأين املهرب من هذه اآلية، ثم جاءت بعد ذلك بأيام 
إىل  الرجوع  أراد  بعيد  من  رآها  فلام  الطريق:  له  فوقفت 
كان  فال  ترجع  ال  فتى  يا  له  فقالت  يراها  ال   كي  منزله 
امللتقى بعد هذا اليوم  أبدًا إال غدا بني يدي اهلل تعاىل ثم 
مفاتيح  بيده  الذي  اهلل  أسأل  وقالت  شديدًا،  بكاًء  بكت 

قلبك أن يسهل ما قد عرس من أمرك .
ثم إهنا تبعته، وقالت امنن عيلَّ بموعظة امحلها عنك، 

وأوصني بوصية أعمل عليها..
وأذكرك  نفسك  من  نفسك  بحفظ  أوصيك  هلا:  فقال 

قوله تعاىل:
َهاِر  ْيِل َوَيْعَلُم َما َجَرْحُتْم بِالناَّ اُكْم بِاللاَّ ﴿َوُهَو الاَِّذي َيَتَوفاَّ
ُثماَّ  َمْرِجُعُكْم  إَِلْيِه  ُثماَّ  ُمَسّمًى  َأَجٌل  لُِيْقَض  ِفيِه  َيْبَعُثُكْم  ُثماَّ 

ُئُكْم بَِم ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن﴾ )األنعام:60( . ُيَنبِّ
بكاءها  من  أشد  شديدًا  بكاًء  وبكت  فأطرقت  قال:   
العبادة  يف  وأخذت  بيتها  ولزمت  أفاقت  إهنا  ثم  األول 
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الفتى يذكرها بعد  فلم تزل عىل ذلك حتى ماتت، فكان 
أيأستها  قد  وأنت  بكاؤك  مما  له:  فيقال  يبكي  ثم  موهتا 
من نفسك؟ فيقول: إين قد ذبحت طمعها يف أول أمرها 
وجعلت قطيعتها ذخرية يل عند اهلل تعاىل فأنا أستحي منه 

أن أسرتد ذخريًة اّدخرهتا عنده تعاىل( أ ـ هـ

احذروا اخلواطر ال�شيئة
قطع اخلواطر

يقول �بن �لقيم رحمه �هلل يف �جلو�ب �لكايف:
ومن  اخلري،  أو  الرش  مبدأ  اخلواطر-   أي:   – )فإهنا 
زمام  ملك  خطراته  راعى  من  العزائم،  تتولد  اخلواطر 
نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه أغلب، 
وال  اهللكات،  إىل  قهرًا  قادته  باخلطرات  استهان  ومن 
– أي  منى  تصري  حتى  القلب  عىل  ترتدد  اخلطرات  تزال 
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أماٍن، مجع أمنية – وأخس الناس مهة وأوضعهم نفسًا من 
الكاذبة وحتىل هبا وهي لعمر  ريض  من احلقائق باألماين 
اهلل رؤوس أموال املفلسني ومتاجر الفارغني، وهي قوت 
ويتولد  اإلنسان  عىل  يشء  أرض  وهي  الفارغة...  النفس 

منها العجز والكسل...
سقاها  بذرها  من  متكن  فإذا  الشيطان  بذور  وهي 
إرادات  تصري  حتى  أخرى  بعد  مرة  بسقيه  الشيطان 
تثمر  حتى  هبا  يزال  ال  ثم  عزائم   تكون  حتى  يسقيها  ثم 

األعامل. 
وقته  صاحبها  يقيض  الفارغة  للنفس  حيدث  ما  وهذا 
يف التخيل والتوهم وأحالم اليقظة، فتبدأ شهوته باإلثارة 
فتجمع معها اإلرادة ثم العزيمة ثم يعزم عىل قضاء هذه 
تلك  هي  الرش  فأول  عنه....  ربه  يريض  ال  بام  الشهوة 
اخلطرات، ومن هنا لزم عىل املسلم  أن يقطعها ويرصفها 

عن ذهنه يف بدايتها قبل أن تستفحل( .
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بالق  تشغلها   ل  إن  )نفسك  الشافعي:  يقول  وكام  
شغلتك بالباطل(.

قال أحد اخلرباء: من أكرب األخطاء التي ارتكبت بحقنا 
وارتكبناها بحق غرينا عدم الرتكيز عىل إزالة فسق اخليال 
)االسرتسال مع اخلواطر السيئة يف قضايا الغريزة..الخ(.

وقلوب  عقول  بحفظ  والتخطيط  االهتامم  ينبغي 
لعالج  الواعي  والتخطيط  السيئة  اخلواطر  من  املسلمني 
هذه القضية املهمة بعمل برامج ودورات لتقوية جوانب 
بذلك  الشديد  واالهتامم  والشابات  الشباب  عند  العفة 
وكذلك تسهيل الزواج وقضاياه وحفظه وأدامته ومعاجلة 
أنفسنا  نحفظ  حتى  وبتخطيط  بدورات  كذلك  مشاكله 
الفتاكة  املدمرة  الزمان  هذا  فتن  من  وأخواتنا  وشبابنا 

القاتلة.
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لذلك فمن �لأوىل �أن يوجه �مل�شلم خو�طره لالأمور �لنافعة 

�لتي ي�شتجلب بها م�شالح دنياه و�آخرته ومنها:

1- التفكر يف آيات اهلل املنزلة يف القرآن وتفهمها وملاذا انزهلا 
اهلل، والتفكر يف آياته املشهودة يف الكون، والتفكر يف آالء اهلل 
وإحسانه ونعمه الكثرية عىل مجيع  خملوقاته، وهذه الثالثة  

تثمر يف القلب معرفة اهلل وحمبته وخوفه ورجاءه.
إصالحها،  وطريق  وآفاهتا  النفس  عيوب  يف  التفكر   -2

والتفكر فيام بينه وبني ربه من طاعات وآداب .
3- التفكر يف الوقت وكيفية االنتفاع به، والتفكر يف ترصيف 

أموره الدنيوية فيام البد منه من معاشه وكسبه وأهله.
يف  والتفكر  واملسلمني،  اإلسالم  أحوال  يف  التفكر   -4
واجبه  يف  املسلمني  وإخوانه  وجريانه  أقربائه  مع  معاملته 

وحقوقهم .
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�لنافعة، نوجه  �لعملي وو�شائله  وحتى يكون لالأمر و�قعه 
هذه �لإ�شار�ت  �لوقائية �لتي ميكن للم�شلم  �أن يحمي بها 
�لتخيالت  بد�ية  وعند  عليه،  �خلو�طر  هجوم  دون  نف�شه 

و�لهو�ج�س، وهذه �لإ�شار�ت هي:

القصص   أو  السرية  كتب  بعض  وضع  األفضل  من   -1
املختوم(، )صور  )الرحيق  مثل:  الفراش  عند  اإلسالمية 
من حياة الصحابة(، )صور من حياة التابعني( أو غريها .

وذلك لكي ال خيلو املسلم بنفسه مع خواطره ولكن جيد 
ما يشغلها به من األمور التي تنفع وال ترض، وهتدي وال 

تضل، فيتعود املسلم عىل ذلك .
ويردد  النوم  قبل  الوتر  يصيل  وأن  طهارة  عىل  النوم   -2
األذكار واألدعية الواردة عند النوم  فهي من األمور التي 
تكسب الطمأنينة والسكينة عىل قلب املسلم، وذلك بأن 
وبسامع  تعاىل  اهلل  بذكر  الفراغ  مأل  يف  حلظاته  آخر  تكون 

القرآن واملحارضات واألناشيد .
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فيه خروج  بمثابة املوت ألن  النوم  أن  املسلم  ليتذكر   -3
ويرسل  املوت  عليها  قىض  التي  يمسك  واهلل  الروح 
األخرى، ويتذكر أنه عند نومه يتنافس عليه ملك وشيطان، 

فيقول امللك: اختم بخري، ويقول الشيطان: اختم برش .
من  خائفًا  احلياة  نعمة  متذكرًا  اهلل  ذاكرًا  املسلم  بات  فإذا 
بذلك  نال  للشيطان،  عاصيًا  للملك  مطيعًا  اخلامتة،  سوء 

طمأنينة النفس وأمن نوازعها .
جدًا  مهم  الفراش  عن  والتحول  بدين  بجهد  القيام   -4
فيغري  فينهض  الشهوانية  اخلواطر  نفسه  عىل  تشتد  عندما 

مكانه أوىل من التقلب والتلوي عىل الفراش.
5- حيرص املسلم عىل أن يعلق بعض امللصقات التذكريية 
باهلل،  تذّكره  دائاًم،  يقرأها  أن  لغرض  داره  يف  الوعظية 
ذلك  من  قلبه.  يف  اإليامن  وتوقظ  الشيطان،  من  ره  وحتذِّ

قوله تعاىل:
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ُروا َفإَِذا  ْيَطاِن َتَذكاَّ ُهْم َطائٌِف ِمَن الشاَّ َقْوا إَِذا َمساَّ ِذيَن اتاَّ ﴿إِناَّ الاَّ
وَن﴾ )األعراف:201( . ُهْم ُمْبرِصُ

النار  وحفت  بالكاره،  اجلنة  ))حفت  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقوله 
بالشهوات(( ]رواه مسلم )2822([. 

وقال أبو حازم أحد علامء السلف: )اتق اهلل أن يراك حيث 
هناك( .

ربنا �آتنا من لدنك رحمة  وهيء لنا من �أمرنا ر�شدً�
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اإىل القاب�شني على اجلمر

�أمور تعني �مل�شلم على �ل�شتعفاف وقطع �خلو�طر �ل�شيئة
* �أوًل: �لت�شرفات و�لأفعال

مر�فقة  �شبل  وتوفري  لك،  وجل  عزَّ  �هلل  عون  �لتما�س   -  �
�ملالئكة وذلك :

وبأداء  الوضوء،  وإتقان  اجلنابة  من  الدائمة  بالطهارة   *
الصلوات اخلمس يف املساجد والسيام الفجر والعرص.

* بالدعاء واخلضوع الدائم هلل تعاىل، وباالستغفار الدائم 
يف حالة وقوع املعصية وعدم اليأس من رمحته تعاىل .

* بإبعاد الصور واملجسامت من الغرفة والسيارة وأماكن 
ورقص  غناء  من  اللهو  يف  االنغامس  وبعدم  التواجد، 

وأفالم وتدخني ومسكرات . 
* بطرد الشياطني من أماكن وجودهم باألذكار الرشعية، 
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والصالة  الذكر  كمجالس  املالئكة  بيئة  يف  وبالتواجد 
وبقراءة القرآن وذكر اهلل .

فيها  �ملرت�كم  �لعفن  من  �ملخ  خاليا  وتطهري  تنظيف   -2

وذلك:

* بعدم السامح للعقل بالتفكري يف أي خيال جنيس أو أي 
أمر حمرك للشهوة.

3- مقاومة فتنة �لن�شاء ؟

من  الفتن  وكذلك  للرجال  النساء  فتنة  بذلك  ويقصد 
عورات الرجال للنساء وذلك :

* بالبعد عن أماكن التجمعات املختلطة، وبعدم السامح 
عالقاته  عن  باحلديث  أقارب  أو  أصدقاء  من  للمحيطني 
العالقة  هذه  كانت  سواء  للفتيات  األمر  وكذا  اخلاصة 
ذلك  عن  الكف  وبشدة  منهم  وليطلب  حمرمة  أو  رشعية 

وإال فليتجنب مرافقتهم واحلديث معهم.
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4- عاد�ت عند �لنوم، �حر�س على ما يلي:

أو يف غياب  النوم وحيدًا يف معزل عن اآلخرين  * عدم 
وباعث  للشيطان  ومدخل  سبيل  ذلك  ففي  أعينهم  عن 

عىل اخليال والتهّيج.
* قراءة املعوذتني )3( مرات وآية الكريس ودعاء النوم ثم 

النوم عىل الشق األيمن .
* عدم النوم عىل البطن )االنبطاح( فقد يكون ذلك حمركًا 
ضجعة  وأهنا  ذلك  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  هنى  وقد  ومهيجًا 

يبغضها اهلل سبحانه وتعاىل .
بنعاس  الشعور  يتم  مل  إذا  الفراش  * عدم االستلقاء عىل 
عند  رسيعا  والنهوض  النوم،  يف  رغبة  هناك  تكن  مل  أو 

االستيقاظ وعدم التكاسل عن أداء صالة الفجر .
5 - �لأ�شدقاء:

وقد  املرء  يف  تؤثر  التي  األسلحة  أهم  من  األصدقاء     
قالوا قدياًم: " أن الصاحب ساحب " وقالوا كذلك: "من 
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املغنني غّنى" وجاء  صاحب املصلني صىّل ومن صاحب 
يف شعر العرب: 

عن الرء ل تسل وسل عن قرينه  
إن القرين إل القارن ينسب    

سوء  رفقاء  يكونوا  أن  إما  األصدقاء  فان  ولذلك 
وبمرافقتهم لن يستطيع املرء فعل أي يش مما تقدم وهؤالء 
بالنوع اآلخر وهو أصدقاء  البعد عنهم واستبداهلم  جيب 
اخلري والصالح الذين خيافون اهلل ويشجعون ويعينون بعد 
واحلب  الراحة  ستكون  ومعهم  اجلديد  املشوار  عىل  اهلل 
بعيدا عن مصالح الدنيا التي باتت تغلب عىل أي صداقة 

دنيوية أخرى .

*  و�أخريً� ...
أسأل اهلل العيل القدير أن يقر أعيننا بصالح جمتمعاتنا 
ذكورا وإناثا وأن يرصف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن 
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الصالح  عىل  يثبتنا  وأن  واهلوى  والنفس  الشيطان  ونزغ 
والتقوى إنه ويّل ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن احلمد 

هلل رب العاملني .

* * *
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كيف تواجه ال�شهوة
حديث اإىل ال�شباب والفتيات

خماطر �لن�شياق ور�ء �ل�شهوة هل تطيق ذلك؟ 
بالعذاب  والفساد  الفجور  أهل  وتعاىل  تبارك  توعد 
ِ إَِلًا  ِذيَن ل َيْدُعوَن َمَع اهللاَّ الشديد يوم القيامة فقال: ﴿َوالاَّ
قِّ َول َيْزُنوَن  ُ إِلاَّ بِاْلَ َم اهللاَّ تِي َحراَّ ْفَس الاَّ آَخَر َول َيْقُتُلوَن الناَّ
َيْوَم  اْلَعَذاُب  َلُه  ُيَضاَعْف   * َأَثامًا  َيْلَق  َذلَِك  َيْفَعْل  َوَمْن 
ُمَهانًا﴾ )الفرقان:68-69( فمن يطيق  ِفيِه  ُلْد  َوَيْ اْلِقَياَمِة 

ذلك ؟. 

للعذاب  والزواين  الزناة  يتعرض  العذاب  هذا  وقبل 
يف  هؤالء  به  يعذب  مما  يشء  عن  وحيدثناملسو هيلع هللا ىلص  القرب،  يف 
قبورهم؛ فيصف ما رآه من تعذيب الزناة والزواين بقوله: 
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التنور، أعاله ضيق وأسفله  فانطلقنا إىل ثقب مثل   ...((
ارتفعوا، حتى كادوا  فإذا اقرتب  نارا،  يتوقد حتته  واسع، 
أن خيرجوا، فإذا مخدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء 
طويل  واحلديث   )1386( البخاري  ]رواه  عراة...(( 

اقترصنا منه عىل موضع الشاهد[ .
هذ� بع�س ما يتعر�س له �لزناة عند �هلل ؟

�أ�شد  يكن  مل  �إن  مثلهم  فهو  لوط  قوم  عمل  يعمل  ومن   
فمن يطيق ذلك ؟! 

ومن يعر�س نف�شه لهذه �لعقوبة؟ 
إىل  يصلوا  مل  الذين  والفتيات  الشباب  بعض  وليعلم 
ممارسة الفاحشة، أن املقدمات )النظر، اللمس....( هي 
تقود  عليها  اجلرأة  وأن  الفاحشة،  طريق  يف  خطوة  أول 

إىل ما بعدها. 
اهلل  أمام  الشيطان  أقسم  لقد  اهلالك:  طريق  يف  خطوة 

تعاىل أن يسعى إلغواء عباد اهلل مهام وجد لذلك سبياًل.
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اَطَك اْلُْسَتِقيَم. ُثماَّ  ْم ِصَ ْقُعَدناَّ َلُ ﴿َقاَل َفبَِم َأْغَوْيَتنِي أَلَ
َوَعْن  َأْيَمِنِْم  َوَعْن  َخْلِفِهْم  َوِمْن  َأْيِدهيِْم  َبنْيِ  ِمْن  ُهْم  َلتَِيناَّ
)األعراف:16-  َشاِكِريـَن﴾  َأْكَثَرُهْم  َتُِد  َول  َشَمئِِلِهْم 

.)17
وهو  وإضالله،  العبد  إلغواء  وسيلة  بكل  يسعى  إنه 
تقدم  قد  صغرية  ولو  معصية  يف  يوقعه  حني  أنه  يعلم 
لقد  منها،  أهون  تليها  التي  اجلولة  خطوة، وقد أصبحت 
أخرب اهلل تعاىل عن الذين فّروا من املعركة يف أهُحد وكيف 
املوبقات  من  هي  التي  الكبرية  هذه  يف  الشيطان  أوقعهم 
بسبب بعض ذنوهبم - وقد غفر هلم تبارك وتعاىل - ﴿إِناَّ 
ْيَطاُن  ُم الشاَّ ُ َم اْسَتَزلاَّ ْمَعاِن إِناَّ ْوا ِمْنُكْم َيْوَم اْلَتَقى اجْلَ ِذيَن َتَولاَّ الاَّ
َ َغُفوٌر َحِليٌم﴾  ُ َعْنُهْم إِناَّ اهللاَّ بَِبْعِض َما َكَسُبوا َوَلَقْد َعَفا اهللاَّ

)آل عمران:155(. 
إنه يسعى بكل وسيلة إليقاعك يف الصغرية، ثم يتدرج 
الدنيا  بعد ذلك قد خرست  يقول  ثم  الفواحش،  إىل  بك 
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واآلخرة فتمتع بام تشاء من الشهوات وخض يف الوحل، 
فيقطع عليك خط الرجعة.

* * *
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احذر �شوء اخلامتة
 

أخرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن املرء قد يكون عىل حال من الصالح 
ابن  عن  والعكس،  ذلك  بضد  له  خيتم  ثم  واالستقامة 
الصادق  وهو  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  حدثنا  قال:   a مسعود 
يوما،  أربعني  أمه  بطن  يف  جيمع  أحدكم  ))إن  املصدوق: 
ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم 
يبعث اهلل إليه ملكا بأربع كلامت، فيكتب عمله، وأجله، 
ورزقه، وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل 
ليعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع، 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخل اجلنة 
. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل اجلنة، حتى ما يكون بينه 
وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل 

النار، فيدخل النار (( ]رواه البخاري )3332([ . 
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ولذلك كان السلف خيشون سوء اخلامتة، بكى سفيان 
أبكاؤك هذا عىل  له  الصباح فقيل  ليلة إىل   a الثوري 
الذنوب فأخذ تبنة من األرض وقال )الذنوب أهون من 

هذه، إنام أبكي خوف اخلامتة(.
إن التعلق بالشهوات واستيالءها عىل القلب من أكرب 
أسباب سوء اخلامتة، فام من أحد إال ويف خاطره هّم جيوس 
به يملك عليه مشاعره، فهذا مهه األصغر واألكرب الدينار 
والدرهم، وذاك مهه الشهوات ومتعة النفس، لكن اآلخر 
ففي حال  الدنيا  فّكر يف  الدار اآلخرة، وإن  مّهه هناك يف 
املوت  باإلنسان  حيل  وحني  وذنوبه،  تقصريه  ويف  األمة 

يتذكر ويبدو له ما كان يستويل عىل مهه.
ومتكن  به،  كلفه  واشتد  شابا  عشق  رجال  أن  يروى   
ومتنع  بسببه،  الفراش  ولزم  مرض  حتى  قلبه  من  حبه 
ذلك الشخص عليه واشتد نفاره عنه، فلم تزل الوسائط 
يمشون بينهام حتى وعده بأن يعوده فأخربه بذلك الناس 
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للميعاد  ينتظره  ففرح واشتد فرحه وانجىل غمه، وجعل 
الذي رضب له، فبينام هو كذلك إذ جاءه الساعي بينهام، 
سمع  ورجع...فلام  الطريق  بعض  معي  وصل  إنه  فقال: 
البائس أهُسقط يف يده وعاد إىل أشد مما كان به، وبدت عليه 

عالئم املوت فجعل يقول يف تلك احلال:

أسلُم  يا راحة البال العليل 
ويا شفاء الدنف النحـيل    

رضـاك أشـهى إل فـؤادي
من رحـة اخلـالق اجلـليل    

 
فقيل له: يا فالن اتق اهلل.

فقال: قد كان، فام أن جاوز باب داره حتى سمع صيحة 
املوت. )انظر العاقبة ص171 وما بعدها(. 

سنة  حوادث  يف  ـ  اهلل  رمحه  ـ  كثري  ابن  احلافظ  وذكر 
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عبد  بن  عبده  تويف  )وفيها  ييل:  ما  ومائتني  وسبعني  ثامن 
الرحيم ـ قبحه اهلل ـ ذكر ابن اجلوزي أن هذا الشقي كان 
بعض  يف  كان  فلام  الروم،  بالد  يف  كثريًا  املجاهدين  من 
إذ  الروم،  بالد  من  بلدة  حيارصون  واملسلمون  الغزوات 
فهويا،  احلصن،  ذلك  يف  الروم  نساء  من  امرأة  إىل  نظر 

فراسلها: ما السبيل إىل الوصول إليك؟ 
فام  ذلك،  إىل  فأجاهبا  إيّل،  وتصعد  تتنرص  أن  فقالت: 
بسبب  املسلمون  فاغتم  عندها،  وهو  إال  املسلمني  راع 
ذلك غاًم شديدًا، وشق عليهم مشقة عظيمة، فلام كان بعد 
مدة مروا عليه وهو مع تلك املرأة يف ذلك احلصن، فقالوا: 

يا فالن ما فعل قرآنك؟
 ما فعل علمك؟ 

ما فعل صيامك؟ 
ما فعل جهادك؟

 ما فعلت صالتك؟ 
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فقال: اعلموا أين أهُنسيت القرآَن كله إال قوله: ﴿ُرَبَم َيَودُّ 
ُعوا  َوَيَتَمتاَّ َيْأُكُلوا  َذْرُهْم  ُمْسِلِمنَي*  َكاُنوا  َلْو  َكَفُروا  ِذيَن  الاَّ
وقد  )احلجر:3-2(،  َيْعَلُموَن﴾  َفَسْوَف  َمُل  اأْلَ َوُيْلِهِهُم 

صار يل فيهم مال وولد(  ) البداية والنهاية 64/11(.
�أر�أيت كيف تفعل �ل�شهوة ب�شاحبها؟ 

والنامذج عىل ذلك كثرية ال يتسع املقام لرسدها، فاحذر 
أخي وأختي - محاكام اهلل- من هذا املصري.

�أّي �ملحبتني تريد؟ 
اف  إن قلب العبد وعاء ال خيلو من حمبوب يهُرجى وخيهُ
بحب  قلبك  امتأل  فإن  جيتمعان،  ال  والضدان  فواته، 
الشهوات، فهل تظن أنه سيبقى فيه مكان ملحبة اهلل و حمبة 

ما حيبه سبحانه؟
إنه طريق واحد، وخيار فرد فحدد مصريك واخرت أحد 
الطريقني، وإذا أردت حمبة اهلل ولذة اإليامن فلن حتصل لك 
حتى تطهر قلبك من حمبة ما يسخطه، وإن تعلقت بغري اهلل 
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فأنى لك لذة اإليامن وحالوة الطاعة. إن الذين تستغرقهم 
الشهوة املحرمة يتحولون إىل عبيد هلا تأمرهم فيطيعون، 

وتناههم فيخضعون.
يقول ابن القيم رمحه اهلل واصفا حال أمثال هؤالء: )فلو 
خري بني رضاه ورضا اهلل، الختار رضا معشوقه عىل رضا 
لقربه  لقاء ربه، ومتنيه  إليه من  ربه، ولقاء معشوقه أحب 
أعظم من متنيه لقرب ربه، وهربه من سخطه عليه أشد من 
هربه من سخط ربه عليه، يسخط ربه بمرضاة معشوقه، 
فإن  ربه،  طاعة  عىل  وحوائجه  معشوقة  مصالح  ويقدم 
رصف  اإليامن،  من  قليل  عنده  وكان  وقته،  من  فضل 
حوائج  الزمان  استغرق  وإن  ربه،  طاعة  ىف  الفضلة  تلك 
معشوقه ومصاحله رصف زمانه كله فيها، وأمهل أمر اهلل 
تعاىل، جيود ملعشوقه بكل نفيسة ونفيس، وجيعل لربه من 
ماله - إن جعل له - كل رذيلة وخسيس، فلمعشوقه لبه 
وقلبه، ومهه ووقته، وخالص ماله، وربه عىل الفضلة، قد 
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اختذه وراءه ظهريا، وصار لذكره نسيا، إن قام ىف خدمته 
ووجه  معشوقه،  يناجى  وقلبه  يناجيه  فلسانه  الصالة  ىف 
خدمة  من  ينفر  املعشوق.  إىل  قلبه  ووجه  القبلة  إىل  بدنه 
ربه حتى كأنه واقف ىف الصالة عىل اجلمر من ثقلها عليه، 
عليها  أقبل  املعشوق  خدمة  جاءت  فإذا  لفعلها،  وتكلفه 
بقلبه وبدنه فرحا هبا، ناصحا له فيها، خفيفة عىل قلبه ال 

يستثقلها وال يستطيلها(.
)إغاثة اللهفان )152-151/2(.

هل �شمعت عن االأمرا�ض اجلن�شية ؟

قبل  الدنيا  يف  عصاه  من  معاقبة  تعاىل  اهلل  سنة  من  إن 
اآلخرة، وملن يأتون الفواحش عقوبة من نوع خاص، عن 
قال  قال:  عنهام  اهلل  ريض  العاص  بن  عمرو  بن  اهلل  عبد 
إذا  املهاجرين: خصال مخس  ))يا معرش  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  رسول 
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ابتليتم هبن وأعوذ باهلل أن تدركوهن، مل تظهر الفاحشة يف 
قوم قط حتى يعلنوا هبا إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع 
التي مل تكن مضت يف أسالفهم الذين مضوا، ومل ينقصوا 
وجور  املؤنة  وشدة  بالسنني  أخذوا  إال  وامليزان  املكيال 
السلطان عليهم، ومل يمنعوا زكاة أمواهلم إال منعوا القطر 
عهد  ينقضوا  ومل  يمطروا،  مل  البهائم  ولوال  السامء،  من 
اهلل وعهد رسوله إال سلط اهلل عليهم عدوًا من غريهم، 
فأخذوا بعض ما يف أيديم، وما مل حتكم أئمتهم بكتاب اهلل 
بينهم((   تعاىل ويتخرّيوا مما أنزل اهلل إال جعل اهلل بأسهم 
]رواه ابن ماجه )4019(، وصححه األلباين يف السلسلة 

الصحيحة )106([ .
هل �شمعت عن مر�س �لزهري، و�ل�شيالن؟ 

يف إحصائية عام )1977م( يبلغ املصابون بالزهري سنويا 
)50( مليونا .

 أما السيالن فخمسة أضعاف حيث يبلغ )250( مليونا 



كــيــف تــو�جــه �لــ�شـهـوة

- 42 -

سنويا .
هو  آخر  بمرض  املصابني  عدد  بلغ  عام)1981م(  ويف 
املتحدة  الواليات  يف  مليونا   )20( التناسيل  اهلربس 

وحدها. 
انترش  الذي  اإليدز  بطاعون  عصاه  من  اهلل  ابتىل  وأخريًا 

وينترش بشكل متوالية هندسية .
العامل  يوميا عىل مستوى  املرض  إليهم  ينقل  الذين   ويبلغ 
دقيقة يصاب ستة أشخاص  10 آالف شخص، ويف كل 
دون سن اخلامسة بعدوى اإليدز، ويف عام 2000م لقي ما 

يقرب ثالثة ماليني شخص من حاميل املرض مرصعهم.
 وقد تسبب اإليدز يف إضافة 13.2 مليون طفل إىل قائمة 

األيتام.
ويقدر عدد املصابني به يف عام 2000م ب34.4 مليون 

ثلثهم من الشباب من بني 15 -24 سنة .
ملجلة  سنوي  )ملحق  )1422هـ(  األرقام  مرصد  )انظر 
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البيان(.
 بقي أن تعلم أن 73% من املصابني هبذا املرض هم من 

الذين يعملون عمل قوم لوط . 
األمريكي  السينامئي  وهو  به  املصابني  أحد  وهذا 
بانتظار  )أنا  املوت:  يقول وهو عىل فراش  روك هدسون 
القدر، إنه يدق بايب، أستمع إىل صوته من أعامقي، مل أكن 
-اإليدز  املرض  هذا  خالل  ومن  هكذا،  أتعذب  أن  أود 
وهتنئتي  الكثريين  ابتسامات  ورغم  العرص-  رسطان 
بالتامثل للشفاء إال أنني عىل موعد مع القدر، إنه يدق بايب 

اللحظات األخرية( .
عىل  املتمردين  يالحق  تعاىل  اهلل  غضب  كتاب  )انظر 

الفطرة لفؤاد سيد الرفاعي(.
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مرحبا بك ع�شواً يف نادي االإيدز!!

وهذا أحد الشباب كان يعارش إحدى الفتيات باحلرام 
خارج بالده، فلام أراد أن يعود وجد ورقة قد كتبت عليها 
صاحبته )مرحبا بك عضوًا يف نادي اإليدز( فضاق عليه 
هذا  تسلكا  أن  باهلل  وأختي  أخي  فأعيذك  وصعق،  األمر 

املسلك وتسريا يف هذا الطريق.
�جلز�ء من جن�س �لعمل :

اهلل  جيزي  أن  تتخلف  ال  وسنة  رشعية،  قاعدة  إهنا 
العامل من جنس عمله، أتظن يا أخي أن من يطلق العنان 
لشهوته دون وازع أو ضابط، أتظنه يسلم من عقوبة اهلل؟ 

ال فجزء يسري من عقوبته أن تنطبق عليه هذه القاعدة .
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��شمع ما يقول �ل�شافعي رحمة �هلل:
 

ُعـّفوا َتُعفُّ نِساُؤُكم يف الَحَرِم
ــناَّـبوا مـا ل َيـليُق بُِمـسِلِم َوَتَ    

إِناَّ الـِزنــا َديـٌن َفـإِن َأقَرضَتـُه
كاَن الَوفا ِمن َأهِل َبيتَِك َفاِعَلِم     

يا هاتِكًا ُحَرَم الِرجاِل َوقاِطـعًا
ِم ِة ِعشَت َغرَي ُمـَكراَّ ُسـُبـَل الََوداَّ    

َلو ُكنَت ُحـّرًا ِمن ُسالَلِة ماِجٍد
رَمـِة ُمـسـِلِم ما ُكنَت َهّتـاكًا ِلُ    

َمن َيـزِن ُيـزَن بِـِه َوَلو بِِجداِرِه
إِن ُكــنَت يا َهـذا َلـبـيبًا َفاِفَهِم    
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إذن من يتجرأ عىل انتهاك عرض اآلخرين معرض أن 
يبايل بمحارم اهلل قد  ابنته أو أخته، ومن ال  يرى ذلك يف 
يف  تراه  أن  ضة  عرَّ مهُ ذلك  عىل  تتجرأ  ومن  زوجته،  ختونه 
بناهتا ونسلها، - جنبني اهلل وإياكم كل مكروه- فحافظ 
أخي وأختي عىل عرضك، واعلموا أن املرء قد جيازى من 

جنس عمله فيقع ألهله ما أوقعه بالناس.
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